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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 
 

GIíI THIÖU NGµNH 

 

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
(VẬT LIỆU & CẤU KIỆN XÂY DỰNG) 

 

 

1. KHÁI QUÁT NGÀNH ĐÀO TẠO 

Vật liệu xây dựng (VLXD)  là các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên hay nhân tạo, với các 

tính chất cơ học và hóa lí nhất định, được sử dụng để xây dựng các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi … Trong những công trình đó, VLXD là điều kiện Cần, sức lao động và 

kỹ thuật xây dựng là điều kiện Đủ. VLXD chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng giá trị công trình, quyết định 

đến tầm vóc quy mô cũng như chất lượng của công trình xây dựng (CTXD). 

Lĩnh vực xây dựng và VLXD ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nâng cao nhiều 

lần giá trị gia tăng của tài nguyên đất nước, đóng góp tích cực vào tổng sản phẩm quốc dân. Nguồn 

vốn đầu tư cho lĩnh vực này sẽ còn tăng mạnh, đòi hỏi ngày càng tăng về lực lượng nhân sự kỹ thuật 

để thực hiện các dự án sản xuất vật liệu cũng như xây lắp các CTXD của các ngành và địa phương. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng tăng của đất nước, đảm bảo sự phát triển của 

ngành, từ năm 2009, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đào tạo kỹ sư Vật liệu và Cấu kiện xây 

dựng, nay là ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng. 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KỸ SƯ VLXD 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã xây dựng các mục tiêu đào tạo đảm bảo tính khoa học 

và thực tiễn, đáp ứng cao nhất nhu cầu lao động trình độ kỹ sư xây dựng đất nước. 

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng cần có các năng lực: 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về Kỹ thuật công trình xây dựng;  

- Lựa chọn và sử dụng VLXD phù hợp  đối với tính năng của CTXD, nhằm đạt hiệu quả kinh 

tế - kỹ thuật cao nhất; 

- Thiết kế công nghệ, tổ chức và quản lý sản xuất VLXD (Bê tông và cấu kiện bê tông cốt 

thép, chất kết dính, sản phẩm gốm sứ và thủy tinh xây dựng, vật liệu tổ hợp khác (Composite)… 

- Nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao các tính năng của VLXD; 

- Nghiên cứu phát triển Vật liệu mới, công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng. 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Gồm 3 nhóm kiến thức chính, thực hiện theo các học phần: 

- Nhóm kiến thức Đại cương; 

- Nhóm kiến thức Cơ sở ngành; 

- Nhóm kiến thức Chuyên ngành. 

Tổng số tín chỉ đào tạo: 150  Thời gian đào tạo: 4,5 năm. 

Nhóm kiến thức đại cương bao gồm các học phần thuộc lĩnh vực cơ bản về khoa học tự 

nhiên, cơ sở nhận thức, xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng… Trong nhóm Cơ sở ngành và 
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Chuyên ngành, chủ yếu là các học phần về Kỹ thuật Công trình xây dựng, Khoa học & kỹ thuật 

VLXD, Công nghệ VLXD … 

Bên cạnh chương trình học chính khóa, sinh viên còn được tham gia các hoạt động ngoại 

khóa bổ ích: Tham gia các câu lạc bộ (CLB) học thuật và giải trí (CLB VLXD; CLB Khoa học- Xây 

dựng; CLB Âm nhạc; CLB Kỹ năng mềm…); Tham quan thực tế các công trình xây dựng, nhà máy 

sản xuất, các Viện nghiên cứu, vv… 

 

Hình 1. Sơ đồ cây chương trình đào tạo (sơ đồ động đáp ứng nhu cầu đào tạo) 

4. VIỆC LÀM VÀ V Ị TRÍ CÔNG TÁC SAU KHI T ỐT NGHIỆP 

Trong hoạt động xây dựng, cần sự phối hợp đồng thời của Kỹ sư Vật liệu xây dựng, Kỹ sư 

Xây dựng và Kiến trúc sư. Kỹ sư Vật liệu xây dựng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội có thể làm 

việc và phát triển tốt trong các môi trường việc làm sau: 

 - Các cơ quan quản lí xây dựng; 

 - Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu và cấu kiện xây dựng; 

 - Các doanh nghiệp xây dựng; 

 - Các công trường, dự án xây dựng; 

 - Các Viện nghiên cứu chuyên ngành XD và VLXD; 

 - Các cơ sở đào tạo: Trường đại học, Cao đẳng, Dạy nghề…  

 - Sáng nghiệp. 

Thực tế cho thấy, Kỹ sư Vật liệu xây dựng do Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo trong những 

năm qua 100% đã có cơ hội và việc làm, được các đơn vị sử dụng đánh giá tốt về chuyên môn cũng 

như sự tự tin và năng động trong công tác. Nhiều kỹ sư ngành VLXD tốt nghiệp tại Đại học Kiến 

trúc Hà Nội đã công tác tại các đơn vị lớn như: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng (IBST); Tổng 
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công ty gốm sứ thủy tinh xây dựng (Viglacera); Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem); Công ty 

CP Bê tông xây dựng Xuân Mai … Một số sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ chuyên môn 

và ngoại ngừ đã nhận được học bổng thạc sỹ ở các nước phát triển … 

Không bằng lòng với những thành công đã có, Nhà trường tiếp tục tăng cường đầu tư cho 

công tác dạy và học, đổi mới chương trình, gắn đào tạo lý thuyết với thực tiễn, gắn kết nhà trường 

với xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. 

5. HỌC QUA THỰC TIỄN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC… 

Ngoài việc học tập trên giảng đường và phòng thí nghiệm, sinh viên chuyên ngành công nghệ 

kỹ thuật vật liệu xây dựng còn được tham gia các hoạt động bổ ích khác như: sinh hoạt Câu lạc bộ 

Vật liệu xây dựng; nghiên cứu khoa học sinh viên; tham gia thi Sinh viên giỏi, thi Olympic toán học, 

cơ học Toàn Quốc; dự thi các giải thưởng lớn (Holcim Prize, Vifotec..), truyền hình Sáng tạo Việt; 

tham quan, thực tập và tham gia nghiên cứu tại các doanh nghiệp và các viện khoa học … Những 

hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt nhóm nêu trên sẽ giúp sinh viên có được nhiều kỹ năng bổ ích để 

hòa nhập tốt với công việc của mình sau này. 

 

 
…tham quan Viglacera Hạ Long 

 

 
… Tham quan nhà máy xi măng Hoàng Thạch 

 
… tham quan nhà máy bê tông Xuân Mai 

 

 
… thực tập công nhân tại hiện trường 

 
…Tham quan nhà máy bê tông AMACAO 

 
… thực tập tại Nhà máy gạch men Mikado 

Hình 2. Một số hình ảnh tham quan và thực tập của sinh viên tại các cơ sở sản xuất 
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Tiếng nói của sinh viên… 

 

 
Nguyễn Đức Vân (lớp 09VL) 
học viên cao học ngành Vật liệu 
tại Nhật Bản: 
“… Quyết định chuyển tới 
ĐHKT Hà Nội để học tập là 
hành động sáng suốt của đời 
tôi” 

 
Hoàng Thị Trang (lớp 09VL) 
cán bộ kỹ thuật tại Viglacera 
Thăng Long: 
“Sự truyền lửa của các thầy cô 
tới SV Vật liệu chính là những 
tia nắng mặt trời thuận lợi nhất 
tới lòng tin yêu nghề trong tôi” 

 
Đỗ Văn Dũng (lớp 10VL) cán 
bộ nghiên cứu tại Vi ện chuyên 
ngành bê tông: "Chúng em khóa 
2010VL - luôn vinh dự và tự 
hào là những sinh viên 
ngành Công nghệ kỹ thuật vật 
liệu xây dựng của trường Đại 
học Kiến trúc Hà Nội" 
 

 
Tr ần Đại Nghĩa (09VL) là 
đang học cao học Vật liệu tại 
Thái Lan: 
"Đại học Kiến trúc Hà Nội mãi 
là một phần tuổi trẻ tươi đẹp 
nhất mà tôi từng có mỗi lần 
ngoái vọng. Nơi tôi tìm thấy 
chính bản thân mình, thấy ước 
mơ nhỏ thấy hoài bão lớn. Nơi 
tôi có những người thầy nhiệt 
huyết nhất, những người bạn 
tuyệt vời nhất, nơi tôi tìm thấy 
ngọn lửa đam mê với nghề vật 
liệu xây dựng và tình yêu 
nghiên cứu khoa học " 

 
Tạ Quyết Thắng (11VL), cán 
bộ kỹ thuật Nhà máy Xi măng 
Long Sơn: 
“Năm năm được học ở trường 
Kiến Trúc… đã mang đến cho 
tôi khoảng thời gian không thể 
nào quên… Tôi mong muốn và 
tin tưởng Ngành Công nghệ kỹ 
thuật vật liệu xây dựng của 
Trường sẽ phát triển hơn nữa 
để càng có nhiều sinh viên được 
tiếp cận với những điều mới, để 
tạo ra những sản phẩm hữu ích, 
góp phần xây dựng Đất nước 
giàu đẹp”  

 
Bùi Ngọc Linh (09VL) , cán bộ 
Ban quản lý dự án tỉnh Hà 
Nam: 
“Tôi cảm nhận được sự quan 
tâm, tận tình giảng dạy của các 
thầy cô trong bộ môn, cũng như 
phần trách nhiệm phải cố gắng 
tìm tòi, phát huy các kiến thức 
mà mình đã được học để góp 
phần xây dựng đất nước… để tỏ 
lòng biết ơn đến các thầy cô…! 

 

THAY CHO L ỜI KẾT 

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của Vật liệu. Khoa học Vật liệu đang góp phần to lớn làm thay 

đổi thế giới. Lịch sử cho thấy, những ai có tầm nhìn và nắm bắt được những công nghệ đang trên đà 

phát triển sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ! Không ai có thể nói trước được tương lai, nhưng 

có thể khẳng định rằng khoa học và công nghệ VLXD đang ngày càng cho chúng ta hy vọng về một 

ngày mai tươi sáng hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước giàu và đẹp, sánh vai cùng các 

cường quốc năm Châu! 


